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Zápis z jednání Komise sportovců
ze dne 9. 6. 2021 – SKYPE

Přítomni:

Roman Pecha (RP), Jan Metlický (JM), Vít Domorád (VD), Martina Deylová (MD),
Jiří Kejzar (JK)

Náplň schůze:
1. Podněty pro KoS
Podnět č. 1:
Dobrý den, v hodnocení při soutěžích je často vidět, že se taneční pár nelíbí třeba jen
jednomu porotci z 10, což je zvláštní. Na soutěžích by asi bylo spravedlivější, kdyby se
nejlepší a nejhorší výsledek vymazával a tím, by nemohli párům uškodit nebo naopak
posunovat páry dál. Zůstal by tam takový ten lepší průměr. Stejně, jako když vypočítáváte
výsledek měření, tam se hodnota, která je naprosto jiná vynechává a výsledek se vytvoří
zprůměruje z naměřených hodnot. Přeji hezký den.

Vyjádření KoS:
KoS bude komunikovat s podavatelem návrhu. Dle názoru KoS je tato problematika zčásti
řešena pravidly Skating systému.

Podnět č. 2
Zařadit Soutěže pro třídy C mládež a dospělí.

Vyjádření KoS:
KoS nerozumí přesné podstatě znění podnětu, jelikož byl podán anonymně, není možné
jeho upřesnění. Pokud se podnět týká kategorie Mládež v rámci postupových soutěží pro
třídu C, tato kategorie je již v platném Soutěžním řádu §11.2. Pokud se podnět týká
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organizace soutěží, je zařazení či nezařazení kategorie do programu jen a pouze v
kompetenci organizátora soutěže.

Podnět č. 3
Dobrý den, rádi bychom se přiklonili vzhledem k lepšící se situaci a možnosti již většiny v
klubech trénovat k pořádání postupových soutěži, alespoň vyšších tříd. Pořádání
Českomoravského poháru je sice dobry nápad, ale někteří se do startovní listiny
nedostanou, a ti co jsou nominovaní a soutěží, tak na motivaci se zlepšit asi není špatná
soutěž, ale v důsledku, když to tak sledujeme finálové páry jsou skoro pořád stejné. Ano,
jsou nejlepší, ale ostatní páry, které trénují i přesto na ty finálové nemají. V postupových
soutěžích jsou oceněny aspoň bodíkem za každý porážený pár. Myslíme si, že by to uvítalo
více páru, třeba i za hygienicko-epidemiologických podmínek, jak má nastaveny ČMP, byť
i bez diváků. Na Slovensku již postupové soutěže jsou vypsané a zájem je, i s živým
vysíláním. Budeme věřit, že alespoň v červnu se podaří i nějaká postupovka u nás.

Vyjádření KoS:
V kalendáři soutěží je již vypsáno několik postupových soutěží na měsíc červen. Pořádání
ČMP bylo v kompetenci organizátorů – dle platných epidemiologicko-hygienických
podmínek.

Podnět č. 4
Dobrý den. Myslím, že by komise sportovců mohla udělat kus práce v rámci dodržování
etického kodexu, a to především v oblasti obsazování porot. Dle mého je důležité otevřít
debatu na téma "Kdo s kým v porotě". Jsou tu rodinná propojení, která jsou legislativně
ošetřena a je to dobře, ale dnes nám bují v obsazování porot osobou blízkou. Tancování je
malý obor a všichni se známe. Taneční páry, o které by nám mělo jít intenzivně vnímají, že
v jedné porotě a soutěži jsou dva lidé, které propojuje bývalé taneční partnerství, vedení
tanečního klubu, a navíc společné podnikáni. Těch dvojic i trojic je tolik, že jejich výčet by
byl dlouhý a všichni je známe. Přitom to není těžké. Je dobře, že v porotě je Martin Dvořák,
Zuzana Šilhánová, popř. Marie Dvořáková, ale proč musí být v jednom panelu dva z nich?
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Přicházíme o důvěru nejen párů, ale i okolí…. Věřím, že Komise by mohla tuhle situaci řešit,
protože předpokládám, že jste v této komisi a chcete lepší prostředí.

Vyjádření KoS:
Jedná se o podnět týkající se etického kodexu, této problematice se podrobněji věnuje bod
zápisu č. 6 – Etický kodex.

2. Podněty týkající se dětí a MČR
KoS se opakovaně zabývala problematikou dětských MČR pro kategorii U12. V průběhu
jednání se KoS obracela na vedoucí klubů a trenéry dětských páru, aby zjistila jejich postoje
k této problematice. Z obdržených názorů komise vypracovala přehled. Dále byl vypracován
přehled věkových kategorií u esteticko-koordinačních sportů na MČR. Tyto dokumenty byly
poskytnuty “odborníkům”, které KoS po diskuzi oslovila a požádala o vypracování posudků.
O zpracování hlavního posudku byl požádán Mgr. Michal Vičar, Ph.D. (mimo jiné vyučující
KS1 při FTK UPOL) za finanční plnění. Zbylé dva posudky KoS získala od Mgr. Marie
Dvořákové a od Mgr. Alexandry Hrouzkové, Ph.D. formou konzultace. Po obsáhlé diskuzi a
vyhodnocení posudků se KoS shoduje, že problematika kategorie Dětí na soutěžích MČR je
velmi zásadní a kompetence členů KoS v této oblasti nejsou dostačující na tak zásadní
rozhodnutí, které může významně ovlivnit budoucnost tancování v ČSTS. KoS se tedy
neshodla na konkrétním postupu, a proto bude další postup konzultovat na příštím jednání
VR. Aktuální stanovisko KoS je zabývat se touto problematikou nadále ve spolupráci s VR.
KoS chce také otevřít diskuzi na téma podpory dětských soutěží a aktivit. KoS se shoduje,
že by u dětské kategorie bylo vhodné hodnotit jednotlivé technické a koordinační
dovednosti z důvodu dlouhodobého rozvoje tanečníků. Naopak KoS nepovažuje za vhodné
pořádat pro dětské páry soutěže, kde je hodnocen všeobecný taneční výkon.

Hlasování č. 1:
Hlasování: 5 pro
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3. Informační seriál KoS – harmonogram
RP a JM společně sestaví přesný časový plán do excelové tabulky s daty a konkrétními
osobami, které za daný příspěvek budou zodpovídat.

Úkol nadále trvá.

4. Link na KoS na webu ČSTS
KoS úspěšně umístila svůj banner na web ČSTS, který návštěvníky „proklikne“ na možnost
zaslání podnětu. Od doby, co byl banner na web ČSTS umístěn, KoS obdržela čtyři podněty.

5. Dotazník NRT
KoS na žádost VR sestaví anonymní dotazník pro účastníky bubliny NRT, která se konala ve
dnech 24. – 26. května 2021. Dotazník bude sloužit jako zpětná vazba od účastníků. Úkolu
se ujme JM a RP.

Hlasování č. 2:
Hlasování: 5 pro

6. Etický kodex – podněty členské základny
V rámci jednání KoS proběhla diskuze na téma etického kodexu. KoS v rámci problematiky
vztahů uvnitř jednotlivých panelů porot sestavuje seznam možných nežádoucích situací, ke
kterým by nemělo při sestavování porot docházet. KoS bude spolupracovat s Martinem
Odstrčilem (VpP) na tvorbě nového etického kodexu.
RP otevře na následujícím jednání VR diskuzi a bude informovat VR o skutečnosti, že KoS
získala za poslední období několik podnětů, které vyzývají k řešení této problematiky. KoS
tvorbu nového etického kodexu považuje za prioritu.
JK prezentoval plán řešení tohoto problému. Návrh bude zahrnut do bodů pro tvorbu
etického kodexu.

Hlasování č. 3:
Hlasování: 5 pro
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7. Ostatní
7.1. Termín dalšího jednání – 22. 6. 2021 21:00 Skype
7.2. Termín další VR: 14. 6. 2021

Zapsala: Mgr. Ing. Martina Deylová

Schválil: Roman Pecha

